bÖószerű íöbbséÖ

biŐTbogbpZTÉp
aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőíÉsíülÉíénÉk

O010K áérálás OSJá ülésérÉ

TárÖó:

haéosvárJTfpZh hhkhcT felüÖóelőbázoíísáÖába íaÖ deleÖálása

blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer

hészííÉííÉ: geÖózőá froda

TárÖóalía:

eumán BázoíísáÖ
ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí: iakaíos gánosnéI a haéosvárJTfpZh hhkhcT
celüÖóelő BázoíísáÖának íaÖja

hölíséÖvÉíésá, éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője

TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
arK dábor cerenc jeÖóző

TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a O005Jben
léírehozoíí haéosvárJTfpZh hhí celüÖóelő BázoíísáÖába a N55LO005K EfsK O5KF híK szK
haíározaíával az 5NSK szK féará pzakkééző fskola és holléÖáum akkorá ÖazdasáÖá
vezeíőjéíI iakaíos gánosnéí deleÖálíaK
A ÖazdasáÖá íörvénó O00VK évá válíozása máaíí a hhí káemelíen közhasznú
nonérofáí korláíolí felelősséÖű íársasáÖÖá alakulíI meÖíaríva a korábbá íársasáÖá
formában működő szervezeí felüÖóelő bázoíísáÖá íaÖjaának meÖbízásáíK
A felüÖóelő bázoíísáÖá íaÖokaí a ÖazdasáÖá íársasáÖban üzleírésszel rendelkező
íaÖok deleÖáljákI meÖbízásukaí a ÖazdasáÖá íársasáÖ adjaK A jelenleÖ érvénóben lévő
meÖbízások O0N0K május OSK naéjával lejárnakI az új meÖbízásokról eddáÖ az ádőéoníáÖ
döní a TársasáÖ TaÖÖóűléseK
A TársasáÖá pzerződés SK cím TTJ8OK8 éoníjaá rendelkezése alaéján a felüÖóelő
bázoíísáÖ P íaÖból állI a íaÖokaí a TársasáÖ 5 évre válaszíjaK
A haéosvárJTfpZh hhkhcT üÖóvezeíése a jelenleÖá felüÖóelő bázoíísáÖá
íaÖok munkájával eléÖedeííI az éráníeííek nóálaíkozíakI hoÖó a meÖbízásí a
íovábbáakban ás szívesen vállaljákK Annak ellenéreI hoÖó iakaíos gánosné O008Jban
nóuÖdíjba vonulíI és nem áll eÖóeílen önkormánózaíá áníézménóünkkel sem
joÖvászonóbanI a felüÖóelő bázoíísáÖá íaÖsáÖból eredő feladaíokaí véÖzeííséÖeI és a
korábbá munkakörében szerzeíí áníézménóá íaéaszíalaíaá alaéján íovábbra ás
meÖfelelően el íudja láínáK
ceníáek alaéján javaslomI hoÖó a haíározaíá javaslaí elfoÖadásával íovábbá 5
évre bízzuk meÖ iakaíos gánosnéí a felüÖóelő bázoíísáÖá íaÖsáÖá íeendők elláíásávalK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a haéosvárJTfpZh
hhkhcT celüÖóelő BázoíísáÖába iakaíos gánosnéí Elakcím: aombóvárI Allende uíca
PVKF deleÖáljaK
A hééváselőJíesíüleí meÖbízza a molÖármesíeríI hoÖó a haíározaíoí a haéosvárJTfpZh
hhkhcT üÖóvezeíő áÖazÖaíójának küldje meÖK
eaíárádő: O0N0K május N0K haíározaí meÖküldésére
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda
aombóvárI O0N0K áérálás NOK

maíaó sálmos
éolÖármesíer

